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 «اقلیتِ دینیدو »هوّیتِ مّلی و
 خورشیدی27/12/1394/آخرین ویرایش خورشیدی11/4/1387نگارش و نمایش 

را « هویت ملی»می توانند  یت یهود و مسیحیت ، آیاهویت ملی با توجه به معنا و مفهوم: پرسش
نمایندگی کنند ؟ و اصوال آیا آن گونه که یک ایرانی شیعه احساس هویت ایرانی می کند ، آیا یک 
مسیحی ایرانی می تواند احساس هویت ایرانی کند ؟ آیا مسیحیت وصله ی نا چسپ یا بیگانه ای در 

 . بستر هویت ملی ایرانی نیست ؟ باسپاس

 :، باید بدانیم کهپرسش و پاسخ  هرچه تمام به دو اقلیت محترم یاد شده در ایناحترام با: پاسخ
 لیک ابعاد تخریبی نداشته و ندارد تکثیر و تبلیغ است و قصد آیین منزوی قومی وال یکاص یهودیت

 بویژه تاریخ ایرانویرانگر تراست! در مقاطعی از تهاجم آشکار ای دارد که خطر آن از نفوذ ناشناخته
، حساب  ، افرادی که از این قوم بنا به دالیلی، خواسته یا ناخواستهمعاصر ایران تاریخ پانصد ساله ی 
توانسته اند  (1)یهودیان نو مسلمان شده اند فرزندان یا نوه و نتیجه های این مسلمانشده یا بی حساب 

،  نفوذ کنند و خواسته یا ناخواسته در عرصه های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ایران
گاهانه یا ن گاهانهآ می  به یک مورد از ده ها مورد تنها بپردازند! در این نوشتار، «ویرانگری» به اآ

و یکی از « کتابخانه ی پهلوی»کتابدار«شجاع الدین شفا»زنده یاد اشاره کرد و شاهد آورد :  توان
بود ! وی ریشه و تباری یهودی داشت و  «پهلوی دوم» رژیم مهم فرهنگی سیاسی ارکان برجسته و

زنده   اند! شده «مسلمان» به ناچار« قاجاریه»نیاکان اش ازیهودیان کاشان بوده اند که در اوایل رژیم
مشاور  بود که«یهودیان نو مسلمان» یکی از ویرانگر ترین عناصر نفوذی «شجاع الدین شفا» یاد

 ردازد وبپ «اسالم ستیزی» آموخت تا به شاه شد! همو بود که به «محمدرضا شاه پهلوی» فرهنگی
 توصیه کرد تا شاه همو بود که به (2)کند! «تقویم تاریخ باستانی» ایران را«تقویم تاریخ اسالمی»
برگزارکند!  «ایران افتخارات اسالمی»را در ستیز با «دوهزار و پانصد ساله ی شاهنشاهی جشن های»

خوی ستیزه » بنا به را خواند و خود متواری شد! آنگاه«رژیم پهلوی»و همو بود که سرانجام فاتحه
بست و تا آخرین «فرهنگ و هویت ملی ایران» اش کمر به دشمنی با «ویرانگرنژادی خُلق  » و «جو

باز نداشت! سوگمندانه از این عوامل نفوذی ویرانگر در  دست«دشمنی شگفت»روز زندگی اش از این
 !حضور داشته و دارند همه ی عرصه های سیاسی اقتصادی فرهنگی ایران

 سخن می گوییم غربی باید بدانیم که از یک عنصر ذاتا «مسیحیت»وقتی می گوییم اما 
نخست پیدایش ،  بود ، در همان سده ی آیین سامی شرقی که در آغاز پیدایش یک مسیحیت .



را نمایندگی می کند . تا آنجا که  اندیشه و فرهنگ غربی شد . و از آن پس ، غربی استحاله گردید و
یا  «اگزیستانسیالیست» یا «مارکسیست» باشد یا«نیهیلیست»این که پیش از غربی یک
 قابل توجه و تاملی است است ! و این نکته ی «مسیحی»دیگری ، یک ایسم و ایست هر
را  ارکان مسیحیت که«تثلیث» . است «افسانه ی غربی» بلحاظ مبانی کالمی نیز یک«مسیحیت».

در سال هفتاد  مسیحیت شرقی . چرا که یونان دارد «افالطونیامانیسم » ، ریشه در  تشکیل می دهد
گذشته و وارد دوران  خدایان و اساطیر شد . در آن مقطع تاریخی ، یونان از عصر یونان میالدی وارد

در یونان دچار  مسیحیت . نقطه ی اوج این تفکر فلسفی بود«امانیسم» . فلسفی خویش شده بود
گردید . و با همین موجودیت دوباره در شرق «تثلیث» یا «خداییانسان »دگردیسی شد و مروّج

ذایقه ی غربی دارد  مسیحی شرقی را تشکیل داد .بنا بر این یک مسیحیت شرقی گسترش یافت و
نمی تواند رابطه بر قرار کند ،  بیگانه است و میراث شرقی دارد و با جهان بینی و فرهنگ غربی ،

مزه کند ، احساس کند بفهمد و با  کریسمس را مانند نوروز نمی تواندبودن می کند .  شرقی تظاهر به
 مدعی آن رابطه برقرار کند .در این واقعیت هیچ تردیدی نیست. مشکل دیگر این است که مسیحیت

مّیسر است . بدیهی  تکثیر و تبلیغ در سلطه  و  دارد«سلطه»اش تمایل به ماهیت غربی بنا به است و
از دیر باز  مسیحیت . نشو و نما کند  نمی تواند ذاتا ناهمساز با هویت ملی است یک پدیده ی

تلقی شده است ! در اینجا سزد که به یک برش  «بیگانه»حضور داشته اما همواره ایران باستان در
: در روزگار ساسانی که ایران  ست ! به این صورت«ارمن ها»کردن  تاریخی توجه کنیم و آن مسیحی

روم داشت ، رومیان برآن  امپراتوری مسیحی گارش بود و رقیبی غدار و ناسازگار چونابر قدرت روز
را که « ارمن ها»تا  شدند تا به تجزیه و تفرقه ی ایران و ایرانی بپردازند ! از این رو دست بکار شدند

کردند ! از دولت مرکزی ناراضی بودند و در نوار مرزی ایران و روم شرقی قرار داشتند مسیحی کنند و 
را داشتند ،  )آیین زرتشت=( بدین سان ارمن ها که یکی از اقوام ایرانی بودند و آیین رسمی ایران

 ! مسیحی شدند و در خدمت منافع و مصالح روم شرقی قرار گرفتند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که برای  طوری تر از مسلمانان دو آتشه است به های یهودیان مخفی تظاهر شدید به اسالم حتی افراطی ......یکی از مشخصه» -1
ای  کنند، زندگی ظاهر ساده دهند، شدیداً تظاهر به اسالم می ها تغییر می ترین نام پنهان کردن هوّیت خود نام خود را به اسالمی

گیرند و به حج  خوانند، روزه می نامند، نماز می خورند، بعضی از آنها خود را سّید می ر قسم میدارند، بسیار به خدا و پیغمب
کنند، حتّی در فراگیری قرآن و  کنند، به مراسم مذهبی کمک می خوانی برگزار می روند، مراسم مذهبی از قبیل دهۀ محرّم و روضه می

تر برای بدست گرفتن  کنند و از همه مهم یه اسرائیل و صهیونیسم صحبت میگیرند، شدیداً بر عل حدیث نیز از مسلمانان پیشی می
پردازند و حتی تا سطح  های علمیه به تحصیل می امور مسلمین و منحرف کردن اهداف اسالم و خواست مسلمین مدتها در حوزه

ها )یهودیان پنهان( به حدی است  وسی..... به دین اسالم مانند آن تظاهر شدید و افراطی«.»کنند مرجع تقلید نیز کسب فیض می
که حتی ایشان ادعای حاالت روحانی از قبیل هالۀ نور، غذا خوردن با امام زمان، منتسب کردن اعمال و سخنان خود به او، اقتدا 

واب کردن فرضی نماز به او، گذاشتن ظرف غذا بر سر میز هیأت دولت برای امام زمان، ادعای مدیریت کشور توسط او، دیدن خ



امام زمان و حتی ادعای ارتباط با امام زمان و گرفتن دستور از ایشان را نیز کرده که در روایات شیعه و سنی این امر کامالً رد 
کند:  را چنین معرفی می« یهودیان مخفی»دایرۀالمعارف یهود «.»شده و شخص مدعی را دروغگو و دجال نامیده است

های خود در خفا مناسک یهودی را بجا  کنند ولی در خانه معرفی می یهودیانی که خود را پیرو دین دیگر»
نام دارد، دونمه به معنی برگشته و جدید االسالم است که « دونمه»ترین فرقۀ یهودیان مخفی در جهان اسالم  سرشناس«آورند. می

ای یهودی،  شابتای زوی و ناتان غزهشود که در سدۀ هفدهم میالدی به پیروی از  به گروهی از یهودیان ساکن عثمانی اطالق می
توده وار به اسالم گرویدند.اینان بیش از دو سده در نظام عثمانی فعالیت پنهان کرده و در مراکز مهم قدرت عثمانی نفوذ کرده و 

ها  ها( سال برای شناخت این پدیده )یهودیان مخفی یا آنوسی»گوید:  عبدالله شهبازی می«.»سرانجام آن را از درون منهدم نمودند
اند ولی در تنها مکانی که این پدیده  ام، دریافتم که یهودیان مخفی در بسیاری از نقاط ایران فعالیت داشته و ریشه دوانیده کوشیده

بهاییت »ای با نام  با پدیده« یهودیت مخفی»با نام رسمی فرقۀ دونمه شعبه یا شاخه پدید آورده دماوند است.در ایران پدیدۀ 
ها  ها در ایران نفوذ و فعالیت بسیاری در مراکز مهم قدرت داشته و بسیاری از این گروه وند خورده است، این گروهپی« مخفی

های مخالف با این  های اطالعاتی از جمله موساد اسرائیل هستند.این نفوذ به ایران منحصر نیست و سازمان وابسته به سرویس
 ک : سایت حقایق پنهان(ن«)«گیرد...... نظام در خارج را نیز در بر می

با توجه به اسناد، نقش سه تن از کارشناسان در این تصمیم پر رنگ بوده است: شجاع الدین شفا، معاون »........-2
وزیر و خسرو بهروز، معاون برنامه سازمان برنامه و رئیس دفتر  شاهنشاهی، هادی هدایتی، معاون اجرایی نخست دربار

، او و شفا و بهروز طی 13۵4آذر  27وزیر وقت در  ه هدایتی به امیرعباس هویدا نخستانفورماتیک.بر طبق نام
ای سه ساعته به سه دیدگاه درباره تغییر تقویم رسیده بودند.در این نامه و اسناد دیگر دالیل تغییر تقویم ذکر  مذاکره

  نک :....«شده است
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 شجاع الدین شفا و ملکه فرح پهلوی
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